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Uzay Görevleri ‹nternette Yeni Bir Kap› Aç›yor

hi-tech

Gezegenler Aras›

CHIP | N‹SAN 2003

‹nternette Sörf
Halihaz›rda pek çok insans›z arac›n yolland›¤› Mars’a ilk insanlar›n bu yüzy›l
içinde inmesi bekleniyor. Bilim adamlar›ysa gezegenler aras› bir internet
ba¤lant›s› ile daha h›zl› ve sa¤l›kl› bilgi aktar›m›n›n peﬂindeler.
■ Bu yüzy›l içinde Mars’a insan indirme
planlar› yap›l›rken yabanc› bir gezegene
gönderilecek bilim adamlar› ile Dünya aras›nda saatler, günler sürecek bir iletiﬂim kopuklu¤unun astronotlar›n, bilim adamlar›n
hayat›na mal olabilece¤inden çekiniliyor.
Ayr›ca Mars’› incelemek için gönderilen
Pathfinder ile yaﬂan›lan, düﬂük bilgi transfer
h›z› gibi sorunlar›n da araﬂt›rmalar› olumsuz
etkiledi¤i kabul ediliyor ve uzay araçlar› ile
dünya aras›nda sürekli ve h›zl› iletiﬂim kuracak bir sistemin aray›ﬂ› devam ediyor. Bu
aﬂamada, uzak gelecekte uzak gezegenlere
yay›lacak tüm istasyonlar ve dünya aras›nda
internet köprüsü de oluﬂturabilecek potansiyelde bir temel omurgan›n kurulmas› ihtiyac› do¤uyor ve NASA’daki bilim adamlar›
bu projeye tam olarak, Gezegenler Aras› ‹nternet ismini veriyorlar.
Gezegenler Aras› ‹nternet projesi ilk aﬂamada sadece yetkili bilim adamlar›n›n kullanabilece¤i özel bir veri transfer protokolü
nedeniyle s›radan internet kullan›c›lar›na

kapal› kalacaksa da iki gezegen aras›ndaki
veri yolunun geniﬂletilmesi ile evinde bilgisayar› baﬂ›nda oturan s›radan kullan›c›lar›n
da hepimizin bildi¤i internet üzerinden,
Mars’taki kolonin, araﬂt›rma merkezlerinin
veya uzaydaki bir uzay arac›n›n kameralar›na, sunucular›na ba¤lan›p, dünya d›ﬂ›nda sanal yolculuklar yapabilmeleri planlan›yor.

300 bit/sn veri iletim h›z›
Bu gün uzay görevlerinde kullan›lan iletiﬂim
sistemlerinin h›z›, dünyadaki sistemlerle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, arada iki yüz kata varan
farklar oldu¤u göze çarp›yor. Milyarlarca dolar harcanarak haz›rlanan uzay yolcuklar›nda veri transfer h›z›n›n, küçük bir çocu¤un
odas›nda internete girmek için kulland›¤› s›radan bir bilgisayarla eriﬂti¤inden iki yüz kat
daha yavaﬂ olmas›n›n sebepleri aras›ndaysa
üç detay göze çarp›yor. Mesafe, do¤al engeller ve a¤›rl›k... Dünyada iki nokta aras›nda
en fazla birkaç bin kilometre oldu¤undan,
verinin bu iki nokta aras›ndaki yolculu¤u sa-

GÜNCEL » KAPAK » DONANIM » YAZILIM »

HI-TECH

119

» PRAT‹K » INTERNET

Uzayda Sörf

dece saniyeler sürerken, uzay söz konusu oldu¤unda mesafeler milyon kilometrelerle ifade edildi¤inden veri
transferi dakikalarca, bazen saatlerce
gecikmeyle yap›labiliyor. Kaynakla hedef aras›ndaki gezegenler, astreoidler,
f›rt›nalar ve radyasyon gibi do¤al engeller de bir uzay arac›n›n dünyaya veri
göndermesini s›kl›kla perdeleyen engeller. Ve uzay›n derinlerinden daha
h›zl›, daha güçlü sinyaller göndermek
için uzay araçlar›na veya derin uzay
sondalar›na eklenebilecek yüksek güçlü
antenler o kadar a¤›rd›r ki, bu a¤›rl›¤›
uzaya göndermenin ve idare etmenin
zorlu¤u, zay›f ba¤lant› seçene¤ini bile
daha mant›kl› k›l›yor. Fakat NASA’da,
çok yak›n gelecekte, özellikle Mars görevlerinde kullan›lacak ve saniyede 1
megabayt veri iletiﬂim kapasitesine
ulaﬂabilecek gezegenler aras› bir internet sistemi üzerinde çal›ﬂ›l›yor.

ya’daki kullan›c›lar›n da Mars’taki bilm
adamlar›na ulaﬂmas›n› sa¤layacak.

Uydular yola ç›kmaya haz›r
Bu projenin can al›c› noktalar›n›, uydular›n f›rlat›lmas› ve do¤ru veri iletiﬂim
protokolünün geliﬂtirilmesi oluﬂturuyor. NASA 2007 y›l›nda Marssat isimli
ana uyduyu f›rlatmay› planlarken, sistemin tamamlay›c›s› olacak alt› küçük
uyduysa (microsat) 2009 y›l›na kadar

NASA mars uydular›n› al›ﬂ›lm›ﬂ uydulardan çok daha dayanakl› ve farkl› teknolojilerle donatmay› planl›yor ki, bu
da, uydu teknolojisinde yeni bir dönemin aç›lmas›, yeni deneyimlerin oluﬂmas› anlam›na geliyor ve yetkililer belki de gezegenler aras›nda h›zl› bir internet ba¤lant›s› kadar uydu teknolojisindeki bu büyük ad›m›n da çok önemli oldu¤unu vurguluyorlar.
Son olarak, Gezegenler Aras› ‹nter-

Derin Uzay A¤›
Uzayla iletiﬂim ﬂu anda, NASA’n›n dünyan›n üç noktas›na yerleﬂtirdi¤i dev kulaklarla sa¤lan›yor. Deep Space Network (DSN) ad› verilen bu sistemin bir
benzerinin de Mars’a kurulmas› ve iki
gezegen aras›nda bilgi aktar›m›n›n kesintisiz hale getirilmesi planlan›yor.
Ancak Mars yüzeyine bu tür dev yap›lar
kurman›n riskleri göz önüne al›nd›¤›nda, gezegenin çevresine 6 küçük, bir de
ana uydudan oluﬂacak bir uydu a¤› kurulmas› daha mant›kl› görünüyor. Küçük uydular, gezegen yüzeyinden gönderilecek sinyalleri toplay›p ana uyduya
ilettiklerinde, Mars Gateway’i olarak iﬂlev görecek ana uydu güçlü antenleri
ile veriyi dünyaya yönlendirmekle görevli olacak. Mars’tan gelecek veya
Mars’a gönderilecek veriyse, Kaliforniya, ‹spanya ve Avustralya’ya konuﬂlanm›ﬂ DSN sisteminden geçerek hedefine
ulaﬂacak. Böylece, Dünyadaki internet
altyap›s› ile Mars’taki iletiﬂim a¤› birleﬂmiﬂ olacak. Sistem, Mars yüzeyine
inerek çal›ﬂacak bilim adamlar› için
dünyadaki bilgi kaynaklar›na h›zl› ve
kesintisiz ulaﬂ›m sa¤layaca¤› gibi, Dün-

Üç Stratejik Nokta: Uzaydan gelen radyo sinyallerini kesintisiz alacak ﬂekilde
dünyan›n üç noktas›nda NASA’n›n dev dinleme ve veri gönderme merkezleri bulunuyor.

f›rlat›lm›ﬂ olacak. Bu s›rada yaz›l›mc›lar
da har›l har›l TCP/IP ile ba¤lant› kurabilecek ancak hackerlerin eriﬂemeyece¤i,
dünyada daha önce görülmemiﬂ yeni
bir protokol üzerinde çal›ﬂ›yorlar çünkü
ufak bir hacker sald›r›s›nda bile meydana gelebilecek hasar dünyadan milyonlarca kilometre uzaktaki bilim adamlar›n›n hayatlar›n›n tehlikeye girmesi anlam›na gelecektir. Bu nedenle, finansal
kurumlar›n kulland›¤› güvenli SSL kodlamas›na benzer bir protokol olan ve
PTP (Parcel Transfer Protocol)
olarak adland›r›lan yeni bir
protokol geliﬂtiriliyor.
Yine de sistem üzerindeki
riskleri tamamen yok etmek
mümkün de¤il. O kadar uzaktaki bir sistemde, özellikle de uydu a¤›nda meydana gelecek
ar›zalar› k›sa sürede tamir etmenin mümkün olamayaca¤› düﬂünüldü¤ünden,

Dünyan›n Kula¤› ve A¤z›: NASA’n›n DSN sistemi
dünya ve uzay görevleri aras›nda veri iletimini
sa¤layan tek yap›. DSN ayn› zamanda yak›n
gelecekteki gezegenler aras› internet sisteminin
de belkemi¤i olacak.

net kavram›ndan tam olarak bahsedebilmek için Mars’ta da internet sunucular›n›n, aral›ks›z veri, ses, görüntü yollayan sistemlerin var olmas› gerekiyor.
Marstaki bilimsel koloni geniﬂledikçe
Mars kaynakl› sunucular›n da internete
aç›laca¤›na kesin gözüyle bak›l›yor.
Böylece dünyadaki kullan›c›lar, odalar›ndaki bilgisayarlar›n üzerinden gerçek
zamanl› olarak Mars vadilerinde sanal
yolcuklara ç›kabilecekler. ■
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